
Bericht van de redactie 

Het thema van dit dubbelnummer is 
cultuur in Vianen en richt zich op enkele 
vertegenwoordigers van het culturele 
leven afkomstig van of werkzaam in 
Vianen. Natuurlijk mag men van een 
stadje als Vianen niet verwachten dat het 
een brandpunt is geweest van cultuur en 
ontwikkeling, maar het bleef door de 
eeuwen heen ook niet geheel onaan
geraakt door de uitingen van kunst en 
intellect, zoals die zich elders in het land 
manifesteerden. 
Af en toe werd er iemand geboren, die 
zich later ontwikkelde tot een fenomeen 
op zijn of haar gebied, al werd dit meestal 
pas bereikt door de geboorteplaats in te 
ruilen voor de grote stad. Jan Baptist van 
Fornenbergh was zo iemand, die zijn 
talenten pas ten volle in de grote stad kon 
tonen. Hoewel hij zich later zijn 
geboorteplaats nauwelijks zal hebben 
herinnerd, heeft hij er waarschijnlijk wel 
leren lezen en schrijven. Hij werd een 
groot man in de wereld van de reizende 
theatergezelschappen, succesvol 
kunstenaar en manager tegelijkertijd. Otto 
Dijk geeft aan de hand van de bestaande 
literatuur een overzicht van zijn leven. 
Anders dan Van Fornenbergh volgde de 
geleerde, tevens literator Lambert van de 
Bos een tegengestelde weg: geboren in 
de toenmalige wereldstad Amsterdam, 
zocht hij een rustpunt en afzondering in 
het landelijke rivierstadje aan de Lek om 
daar de laatste 16 jaar van zijn leven te 
slijten, tot zijn laatste snik actief in het 
onderwijs en de politiek. H. Krol en J. 
Heniger hebben hun licht doen schijnen 
over deze literaire duizendpoot en enige 
aandacht gegeven aan zijn enorme 
literaire produktie. 

De stap van gesproken via geschreven 
naar gezongen cultuuruitingen wordt 
gezet door het redactielid A.J.M. 
Koenhein in een bijdrage over de 
zangcultuur in Vianen in de 19e en 20e 
eeuw, die overigens vooral een 
mannenaangelegenheid was. Het 
overzicht is verre van compleet te 
noemen, daar de archieven van de 

verschillende koren voor het grootste deel 
niet zijn bewaard gebleven. Kranten
berichten en interviews met oud-leden 
hebben desondanks nog een aardig beeld 
kunnen oproepen van een vorm van 
cultuur, die tegelijkertijd vormend, 
estethisch bevredigend en ontspannend 
kan zijn. 
Tot slot is een vierde aflevering van de 
rubriek Vianen toen en nu opgenomen. 
Het nummer wordt afgesloten met een 
uitgebreide Kroniek. 

Een tonellst uit Vianen 

Er zijn tijdens de tachtigjarige oorlog heel 
wat Zuidnederlanders naar het Noorden 
gevlucht om te ontkomen aan de Spaanse 
dwingelandij, die hun vrijheid van gods
dienst en meningsuiting ontzegde. Of zich 
onder hen ook de schilder Jan Baptist van 
Fornenbergh en zijn vrouw Susanna in 't 
Goor bevonden, dan wel of dit echtpaar 
Gent de rug had toegekeerd vanwege hun 
schulden, weten wij niet. Maar beide 
redenen waren valabel genoeg om hen te 
doen aankloppen aan Vianens stadspoort, 
die immers, zoals bekend openstond voor 
vervolgden van welk allooi of van welk 
allure dan ook. 
Daarenboven hadden de Brederodes toch 
zeker iets van hun culturele interesse op 
de stad doen afstralen. Een mensen
leeftijd eerder had de door een mésal
liance onterfde koopmanszoon Coornhert 
onderdak gevonden op het kasteel van de 
Brederodes, waar hij als hofmeester 
mocht dienen, maar waar hem de toegang 
tot de bibliotheek niet werd ontzegd en hij 
dus de eerste kennis kon opdoen voor zijn 
later wereldbefaamd geworden geschrif
ten. Wellicht ook de inspiratie vond voor 
zijn latere toneelstukken. Kortom: Vianen 
heeft iets. 
De Van Fornenberghs trouwens ook. Een 
van hen was al factor geweest van de 
Antwerpse rederijkerskamer 'De Violieren' 
en er zijn anderen van die naam die als 
schilder of drukker bekend werden in het 
Sint Lucasgilde. 
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De schouwburg aan de Keizersgracht te Amsterdam. Gezicht op het toneel. 
Gravure door Salomon Savry, 1658. Coll. Nederlands Theater Instituut, Amsterdam. 

Jan Baptist van Fornenbergh, die zijn heil 
zocht in Vianen schijnt een aardig schilder 
van bloemstillevens te zijn geweest. Maar 
aangezien het in die tijd wemelt van 
schilders van bloemstillevens zal hij zeker 
geen vermogend man zijn geweest. In 
1624 wordt er in het gezin een zoon 
geboren. Hij krijgt vaders naam, wellicht in 
de hoop dat hij die groot zal maken, 
hetgeen de vader niet gelukt was. 
Jan Baptist van Fornenbergh jr. groeit op 
in Vianen. Van zijn jeugd weten we niets. 
Tenzij wij zijn verliefdheid op de 
Culemborgse schildersdochter Marya 
Boscoop (hij was toen 14 jaar) nog tot zijn 
jeugd moeten rekenen. Hoe dan ook: hij 
trekt met haar naar Den Haag waar ze 
trouwen. Mensen moesten in die tijd wel 
vroeg volwassen zijn. 

Hoe dan ook: Als er getrouwd wordt, moet 
er ook brood worden verdiend, oordeelde 
Jean Baptist senior. Aangezien junior 
slechts één ding wilde, toneel, moest 

daarvoor geleerd worden. Er was veel 
toneel in die dagen. De rederijkerij, die 
trouwens heel wat had bijgedragen tot de 
bewustwording van mensen in hun strijd 
tegen de onderdrukker, tierde welig. Dat 
toneel was echter meer getuigend dan 
professioneel. Potsenmakers, acrobaten, 
voltigeurs en schermmeesters, dat waren 
de mensen die op de kermissen echt 
beroepsmatig bezig waren. Dus die kant 
moest het maar op. Jan Baptist van 
Fornenbergh junior krijgt les van bv. Isaak 
van Boekhoven, die in Brussel al 
buitelend voor Isabella van Spanje het 
rapier had weten te hanteren. Met de 
groep van deze Van Boekhoven trekt hij 
langs kermissen, zijn Marya in Den Haag 
achterlatend. Met hem en wat 
medeleerlingen belandt hij in Amsterdam, 
waar Joost van den Vondel net bezig is 
met de instudering van zijn drama 
Gebroeders. De dichter was zo 
gecharmeerd van de jongelieden Triael 
Parkar, (21 jr), Gillis Nooseman (13 jr), en 

34 



Jan Baptist (16 jr), dat hij hen onmiddellijk 
inschakelde. Hij herschreef zijn stuk en 
creëerde voor Jan Baptist zelfs een 
nieuwe rol: de rol van veldheer Joab. 
Een paar jaar blijft Jan Baptist te 
Amsterdam. In allerlei stukken treedt hij 
op, van zware klassieke en klassisistische 
drama's tot kermiskluchten, van uit Spanje 
stammende mantel- en degenstukken tot 
bloederige melodrama's zoals Geeraerd 
Brandt's nederlandse Hamlet: De 
Veinzende Torquatus. Ze hadden succes, 
ze deden veel ervaring op en 
beïnvloedden met hun lijfelijke speelstijl 
op hun beurt de literair-ingestelde 
Amsterdamse rederijkers. Jan Baptist 
echter had geen rust. Tussen de bedrijven 
door was hij er al een paar maal vandoor 
gegaan om op te treden op kermissen en 
jaarmarkten, waar het toneel levendiger, 
informeler en creatiever was. Die 
overtuiging wist hij over te dragen op zijn 
maten Gillis Nooseman en Triael Parkar. 
In 1642 sterft Marya Boscoop, hem met 
een dochter achterlatend. Wat moest hij? 

Op 10 januari 1643 verschijnt hij (19 jaar 
oud) met Fornenbergh sr. en Helena 
Heus(en) (22 jaar) voor de ambtenaar van 
de burgerlijke stand. Uit dit huwelijk zullen 
tien kinderen worden geboren, van wie er 
tenminste vier met succes op de planken 
zullen verschijnen. Een van de dochters 
zal trouwen met zijn maat Gillis 
Nooseman. 

In 1645 verlaten de drie veelbelovende 
acteurs de hoofdstad om een bestaan te 
kiezen als zwervende komedianten, liever 
dan te verkommeren in de amsterdamse 
schouwburg met zijn vele problemen en 
weinig perspectieven. 
Na een korte associatie met een groep 
rondtrekkende engelse spelers, besluiten 
Fornenbergh met Gilles Nooseman, Triael 
Parkar, Abram Sybrandt, Krook en 
anderen voor zichzelf te beginnen met 
een compagnie om 'den loflycken 
Rhetorica ofte speelkonste' te beoefenen. 
Met het geld dat Helena als erfenis in het 
huwelijk had ingebracht konden kostuums 

Idem. Gezicht op de zaal. Gravure door Salomon Savry, 1658. 
Coll. Nederlands Theater Instituut, Amsterdam. 
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worden gekocht. Thuishaven werd een 
kaatsbaan aan het Buitenhof in Den 
Haag, die voor de gelegenheid met een 
plankier werd verrijkt. Veel zullen ze daar 
niet zijn, de "Oprechte Nederduytsche 
Commedianten", zoals ze zichzelf 
noemen. 
In 1648 reist de groep naar Antwerpen en 
Brussel. De vrouwen reizen mee. De 
groep treedt op aan het hof van aarts
hertog Leopold-Willem, landvoogd van de 
Zuidelijke Nederlanden. De vrouwen 
spelen mee, dat was waarschijnlijk voor 
het eerst in de europese theater-
geschiedenis.Tot nu toe immers werden 
vrouwenrollen door mannen vervuld, door 
de Amsterdammer De Bray bijvoorbeeld, 
die blijkens de kronieken een prachtige 
keizerin op de planken wist te zetten, of 
door Jan Bos, de beste van alle 
vrouwenvertolkers, 'die tot zijn ouderdom 
syn baert scheeren liet'. Of Van 
Fornenberghs succes te danken was aan 
de nieuwigheid van het optreden van 
vrouwen lijkt niet onwaarschijnlijk. 
Wanneer hij echter met de zijnen als 
Aartshertogelijke troupe' in het vaderland 
weerkeert, ervaart hij daarvan ook de 
weerslag. In Den Haag worden ze 
onmogelijk gemaakt. De predikanten, die 
niets van toneel moesten hebben, 
verfoeiden al helemaal toneel met 
vrouwen. Dus geen voorstellingen in Den 
Haag. In Amsterdam wisten jaloerse oud-
collega's de overheid zover te krijgen, dat 
de Nederduytsche Commedianten een 
speelverbod kregen. 
In de zomer van 1649 scheept de groep 
zich in voor Hamburg, waar men in 
augustus aankomt. Duitsland bestond nog 
niet, het was een verzameling van 
vorstendommetjes met elk een eigen hof, 
dat zijn status niet door veroveringen, 
maar door cultureel vlagvertoon poogde te 
verhogen. Familietwisten waren er wel, 
maar ook huwelijksfeesten omdat er veel 
onder elkaar getrouwd werd - zo 
vermeerderde men zijn bezit. Jan Baptist 
en de zijnen voorzien in de daarbij 
behorende behoefte aan feestelijk 
vermaak. Op die adellijke feesten 
ontmoette men vanzelf weer andere 
edelen, die niet voor hun standgenoten 

konden onderdoen en zo kon men dus 
ook weer voor hen optreden. Met de 
groothertogelijke aanbeveling uit Brussel 
op zak kwam Jan Baptist met zijn groep 
bij Frederik van Holstein, wiens 13-jarige 
dochter vijf jaar later als koningin van 
Zweden zich de hollandse komedianten 
nog met vreugde wist te herinneren. 
Van het een komt het ander. Men reist 
heel Europa door. Van Kopenhagen tot 
Brussel, van Riga tot Parijs (?), van 
Hamburg tot Stockholm, Danzig, Reval, 
Lübeck, Maastricht, Leidschendam en 
tussendoor nog even naar Nijmegen, 
Utrecht, Leiden, Delft, Rotterdam, Gent, 
Brugge en zelfs nog een keer naar 
Amsterdam, waar Van Fornenbergh zo 
benijd wordt. En gevreesd: hij verdient 
veel en betaalt zijn spelers beter dan 
Amsterdam, zodat de beste Amster
dammers graag bij hem zouden werken. 
Eenvoudig was dat niet, want Van 
Fornenbergh eiste zeer hard werken en 
een vast adres kon hij hen niet bieden. 
Huiselijk leven was er niet bij; kinderen 
werden geboren in de herbergen waar de 
spelers verbleven als ze niet op de 
planken stonden. Jan Baptist echter weet 
tussendoor nog tijd te vinden om te 
onderhandelen en te intrigeren om ergens 
in de Nederlanden een vaste schouwburg 
te bemachtigen. In Amsterdam heeft hij 
geen kans, al is Vondel de groep zeer 
genegen. Ondanks alle moeilijkheden ziet 
Van Fornenbergh nog kans om toneel te 
schrijven. Eén stuk slechts, maar dat mag 
er best wezen: zijn Duifje en Snaphaan 
(pas gedrukt in 1678), vergelijkbaar met 
Molières komedies, is veelvuldig door zijn 
groep, maar ook door anderen, in heel 
Europa ten tonele gebracht. Naast 
trouwens veel ander Nederlands 
toneelwerk van Ansloo, Vos, Nooseman, 
Hooft, Vondel, Soet, Wouthers enz. 
Dankzij het succes van Jan Baptist. 
Het succes waar elke tonelist naar haakt 
is er. Overal worden de Nederduytsche 
Kommedianten gevraagd (al is het maar 
zelden in Holland). De kronieken melden 
hun successen en het publiek kwam in 
grote getale om 'die Weibes-personen 
zu sehen, die nicht weniger zu rühmen 
wie denn die meisten ihre person so 
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beweglich haben gespielt, dasz man 
ihnen mit Lust und Verwunderung hat 
müssen zusehen'. De roem bereikt het 
toppunt als de Holsteinse dochter, 
inmiddels koningin Leonora van Zweden 
geworden, Jan Baptist een jaargeld 
toekent op voorwaarde dat hij met zijn 
troep jaarlijks op een geschikte tijd een 
serie voorstellingen in een speciaal voor 
hem te bouwen schouwburg komt geven. 
In 1667 wordt dat gebouw ingewijd met 
een stuk Stockholms Parnas' ofte 
inwijding h van de Konincklyke Schouburg. 

D U I F J E l 
E N 

SNAPHAAN-
KLUCHTSTEL. 

t ' A M S T Ë L D A M , 
By D A V I D R U A R U S , Bockverkoopcr, 1731. 

ÏIct Friviltjie. 

Titelblad van Duifje en Snaphaan, uitgave van 
1731. 

Stockholm gaf een stuk zekerheid, maar 
het ontsloeg Van Fomenbergh niet van 
het reizen en trekken. In 1649 werd er 
opgetreden in Flensburg, Rendsburg, 
Neumunster en Hamburg. Van Hamburg 
reisde men terug naar de Zuidelijke 
Nederlanden. In Gent en Brugge werd in 
1650 en 1651 gespeeld. In de zomer van 
1651 keerde de groep terug naar Den 
Haag. Daar is het er intussen niet beter op 
geworden. Nu komen er ook interne 
problemen. Spelers haken af, een hunner 
zelfs met medeneming van een serie 
kostuums. Niets bleef Van Fomenbergh 
bespaard. Desondanks is de onver
slaanbare met zijn volgelingen in 1651 
weer te vinden aan het deense hof te 
Kopenhagen en de tournees gaan door. 
Eindelijk in 1678 lukt het dan Jan Baptist 

verlof te krijgen voor het exploiteren van 
de eerste Haagse Schouwburg aan de 
Dennenweg. Hij heeft genoeg geld 
verdiend om een pand te kopen, waar hij 
in de tuin een 'Schouburgh ofte Theatrum' 
kan bouwen. Het woonhuis, waar hij zich 
met zijn gezin huisvest, doet tijdens de 
voorstellingen dienst als foyer: er wordt 
wijn en bier getapt, een extra bron van 
inkomsten. Met de inrichting van zijn 
schouwburg geeft hij de Amsterdammers 
nieuwe redenen tot afgunst. Zijn inrichting 
is veel moderner dan die van de 
hoofdstedelijke kunsttempel. 

Lang echter is Van Fomenbergh geen 
geluk beschoren. In oktober 1680 overlijdt 
zijn vrouw, Helena Heus(en), die hem 37 
jaar op al zijn reizen terzijde heeft 
gestaan. Dan gebeurt er iets ver-
bazingwekkends. Op 3 oktober 1681 
verschijnt de toneelspeler voor de 
kerkeraad der gereformeerde gemeente, 
die hem altijd zo dwars had gezeten. Hij 
vraagt om toelating tot het avondmaal, 
betuigt berouw over 'zijn voorgaande 
wandel met het comediehouden gepleegd' 
en belooft 'nooit meer tot dit schandelijk 
beroep weer te keren'. Was hij door de 
dood van zijn vrouw gaan beseffen, dat hij 
haar en zijn gezin had opgeofferd aan zijn 
tomeloze ambities? 
Hij hertrouwt nog met de dochter van zijn 
maat, Maria Nooseman, die hij zelf dertig 
jaar eerder in Hamburg nog ten doop had 
gehouden. Spelen is er echter niet meer 
bij. Zijn gezelschap wordt overgenomen 
door Jan Nooseman, die er niets van 
terecht brengt, waarna Jacob van 
Rijndorp de leiding neemt, met meer 
succes, maar nooit meer met de allure 
van Jan Baptist van Fomenbergh. 

Op 1 januari 1697 sterft Jan Baptist. Van 
het theater aan de Dennenweg is niets 
meer terug te vinden. De sporen van zijn 
werk vindt men in duitse theaterkronieken 
en in de duitse dramaturgie terug. Zijn 
stuk Duifje en Snaphaan bleef. Het zou 
weer eens gespeeld moeten worden. 

Otto Dijk 
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Lambert van den Bos of Lambertus 
Sylvius (1620-1698), een veelschrijver, 
rector te Vianen 

In dit Historisch Tijdschrift wordt van tijd 
tot tijd aandacht besteed aan 
letterkundigen die in Vianen geboren zijn 
of er gewoond hebben. Achtereenvolgens 
zijn voor het voetlicht gehaald Willem 
Anthony Ockerse, Ina Boudier-Bakker, 
Herman de Man en Jacob Campo 
Weyerman. In Querido's Letterkundige 
Gids van Nederlandworót onder het 
hoofdje Vianen echter nog een andere 
literator genoemd die evenzeer aandacht 
verdient, namelijk de 17de-eeuwse 
schrijver Lambert van den Bos of, 
verlatiniseerd, Lambertus Sylvius. 
Na een zwervend bestaan, dat hem van 
zijn geboorteplaats Amsterdam 
achtereenvolgens naar Helmond, 
Dordrecht en Heemstede voerde, bracht 
Van den Bos de laatste jaren van zijn 
leven door in Vianen, waar hij rector van 
de Latijnse School was en bovendien vele 
jaren in de schepenbank zat. 
Lambert van den Bos staat in de 
literatuurgeschiedenis bekend als een 
veelweter en veelschrijver. Hij wordt vaak 
een broodpoëet genoemd, omdat hij 
schreef naar de smaak van het publiek. 

Toch getuigt zijn werk van een opmerke
lijke talenkennis en een enorme belezen
heid. Zijn betekenis voor de Nederlandse 
letterkunde wordt gering geacht. Hij was 
een onvermoeibaar popularisator, eerder 
een epigoon, een navolger van ander
mans werk, dan een scheppend kunste
naar. Als toneelschrijver (treurspelen in 
verzen), prozaschrijver, dichter 
(arcadische poëzie en heldendicht), 
geschiedschrijver en vertaler schreef hij 
een welgevulde boekenkast vol. Ook al 
mag men de kwaliteit van zijn werk niet 
hoog aanslaan, bij zijn dood liet hij een 
oeuvre na, dat naar omvang en 
veelzijdigheid gemeten niet onderdoet 
voor de verzamelde werken van zijn nu 
nog beroemde tijdgenoten als Hooft, 
Huygens en Vondel. Van den Bos heeft 
zeer veel geschreven, zodat in dit kort 
bestek volstaan moet worden met enkele 
grepen uit zijn werk. 
Zo staan op zijn conto een populair-
wetenschappelijk werk over geneeskunde 
en een Engelse grammatica. Daarnaast 
stelde hij een reisgids voor Italië, Wegh-
wijzer door Italien (Dordrecht, 1661 ), 
samen. Van den Bos heeft overigens 
nooit een voet buiten Nederland gezet; hij 
ontleende zijn gegevens aan Italiaanse en 
Franse boekjes die hij aanvulde met 
verhalen van zijn Dordtse vriend, de 
schilder en Italië-reiziger Samuel van 
Hoogstraten. 

Als dramaturg is hij langdradig en zonder 
verheffing. Van zijn dichtkunst zijn vooral 
de twee rond Dordrecht gesitueerde 
arcadische raamvertellingen, welke een 
groot aantal vertaalde novellen bevatten, 
een goede navolging van dit in de 17de 
eeuw geliefde genre, dat in 1673 
geïntroduceerd was door Johan van 
Heemskerck met diens Batavische 
Arcadia. Op hun beurt namen Claes 
Bruin, in zijn lofdicht op de Zegen-
praalende Vecht (1719), en anderen Van 
den Bos weer als voorbeeld. Hij maakte 
ook een groot aantal gelegenheidsverzen, 
waaronder een grafschrift op de zee
helden Jan en Comelis Evertsen. Niet 
gespeend van zelfkennis en zelfkritiek 
gaf hij zelf de volgende karakteristiek van 
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